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Taasiseseisvumispäeval tõi rahva
kokku Tahmaküla tänavafestival
Kent Kerner

„Uusi mõtteid tuli küll vähem, kuid
mõtted olid asjalikud. Välja toodi nii
kaldteede rajamist valla asutustesse
kui ka prügimajade teema. Läbi käis
ka bussitransport, avalike konteinerite
küsimus ja teede olukord,“ sõnas alevikuvanem.
Margus Laigu sõnul on heade mõtete telk hea formaat, mille käigus
inimeste mõtteid ja soove kirja panna.
„See ongi see rohujuure tasand, millest
palju räägitakse, aga mida harva kuulatakse,“ kommenteeris alevikuvanem
Margus.
Varasematest mõtetest, mis juba
teoks saanud, toob Margus Laigu välja
liikluspeegli paigaldamise Haljala alevikku.

avalike suhete spetsialist

20. augustil toimus Haljala alevikus
Tahmaküla tänavafestival. Päev oli
meeleolukas ja tegus. Tänavafestival
kuulutati avatuks juba seal piirkonnas
10 aastat traditsiooniks olnud lipuheiskamise ja Tahmaküla kogukonnast
möödunud aasta jooksul lahkunute
auks tõrviku süütamisega.
Õigele tänavafestivalile kohaselt
kulges mööda Veskijärve tänavat suur
laadamelu, millest võttis osa koguni üle
20 kaupleja. Pole laadamelu ilma laulu
ja tantsuga, seega andsid jalgadele valu
kohalikud rahvatantsijad ja laulud pani
kõlama Haljalalalalalalaulukoor. Päeva
jooksul sai osa võtta viktoriinist, kus
tuli proovile panna teadmised Haljala
kihelkonnast ja Tahmakülast. Tänavafestival sai lõpu tantsuõhtu näol, sest
hea muusikaga kostitas inimesi ansambel Tuulebant.
Tahmaküla tänavafestivali peakorraldaja Ivo Veierti sõnul läks festivali
korraldamine hästi. „Korraldustiimile
oli see esmakordne kogemus sellist
sündmust korraldada. Usun, et meil
läks hästi, sest sellel päeval sündmust
külastanud inimesi sai kirja 331,“ rõõmustas Veiert ja lisas, et korraldajad
tänavad kõiki, kes abiks olid ning tänavafestivalist osa võtsid.
„Päris plaani järgi kõik muidugi ei
läinud, ilmataat otsustas 20. augusti
hommikul taevakraanid tühjaks lasta
ja uuele palliplatsile varasemate päevade vihmasadude pärast jalga tõsta ei
saanudki,“ sõnas Ivo Veiert. „Õnneks
pidu pidamata ei jäänud, kuna päike
ei lasknud ennast kaua oodata ning
palliplatsile planeeritud võistlused tuli
tänaval läbi viia.“
Küsimusele, kust tuli mõte tänavafestivali korraldada, vastavad korraldaja, et mõte hakkas idanema juba aasta tagasi. „Plaan oli seotud kümnenda
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juubeliaasta Tahmaküla kogukonnapäeva korraldamisega, kuid tundsime,
et ürituse formaati tuleks veidi muuta
ja uuest nurgast läheneda,“ kommenteerisid sündmuse korraldajad.
Sündmusel osalenud ja palliplatsi
avamisest osa võtnud Haljala vallavanem Ivar Lillebergil jagus Tahmaküla kogukonnale kiidusõnu. „Rõõm
on näha, et hakkajad ja tublid inimesed on koos tegutsemas. Kogukondade
jõud meie elukeskkonna parandamisel

on tegelikkuses väga suur, ehtne näide on äsja valminud palliplats,“ sõnas
vallavanem, kes tänas korraldajad ettevõtmise elluviimise eest ja soovid jaksu edaspidiste plaanide teostamiseks.
Tahmaküla kogukonna eestvedaja
Ivo Veiert sõnas, et koos olles ja tegutsedes saab sõna „kogukond“ oma tegeliku tähenduse. „Mida rohkem me ise
koos oleme ja koos teeme, seda rohkem me väärtustame end ümbritsevat
elukeskkonda ning oleme nõus sel-

lesse ka panustama,“ sõnas Ivo Veiert
lõpetuseks.

Miks vajas Tahmaküla palliplatsi?
Kuidas kogu protsess kulges?

MIS ON TAHMAKÜLA?

Vastab Ivo Veiert

Tahmaküla on aktiivne kogukond, mis
hõlmab suurt osa Haljala aleviku Maheda paisjärvest põhja pool elavatest
inimestest. Oma nime on Tahmaküla
saanud läbi rahvasuu selle järgi, et aastaid tagasi köeti enamikku selle Haljala
aleviku elamupiirkonna maju kivisöega, mille tulemusel talviti oli lumi aegajalt kivisöest määrdunud.

Palliplats oli tegelikult juba olemas
1980-ndate keskpaigast. Aja jooksul oli küll palliplatsi kogukonna toel
hooldatud, kuid lõpuks vajas see kapitaalsemaid töid, et uus põlvkond noori
kohalikke saaks taas kodu lähedal aktiivselt aega veeta.
Palliplatsi renoveerimine kulges
üldjoontes ladusalt. Mõnevõrra heidutas alguses bürokraatlik pool, kuid
tänu Haljala valla ametnike kaasabile
saime ka sealt edasi ning kokkuvõttes
õnnestus meil kahe KOP-i projekti
rahastuse ja Haljala valla toel kaasata
ligemale 9000 eurot. Liites sellele veel
annetajate ja ettevõtjate panuse, siis
oli meil vajalik summa koos, et tööd
lõpule viia. Väga suure panuse andsid
kohalikud elanikud ise, kes lõid käed
külge kõikidele töödele kuhu vähegi
said.

HEADE MÕTETE TELK
KOGUS TAAS MÕTTEID
Sarnaselt Haljala kihelkonnapäevadele oli ka Tahmaküla tänavafestivalil
võimalus kõigil taas oma head mõtted,
kuidas elu Haljala alevikus ja vallas
edasi viia. Mõtteid oli seekord vähem,
sest kihelkonnapäevadel sai suur hulk
ideedest ja soovidest kirja, kuid Haljala
alevikuvanem Margus Laigu jäi mõtete
kogumisega rahule.

VALLAVANEMA VEERG

U

skumatult kiirelt on taas soe
suvi asendunud sombuste sügisilmadega. Peale nii meeleolukat
suve, nagu meie vallas oli, kulub sügisene hingetõmbe paus muidugi ära. Suvel tegime palju, selles pole kahtlustki.
Toimus palju üritusi ja vallavalitsuses
oli suvi tegelikult vaatamata suvepuhkustele töine. Suve jäävad meenutama
valla jaanituli Palmses, meeleolukad
Haljala kihelkonna 780. aastapäeva pidustused juuli alguses, Võsu Muusika-

päevad ja sadamakontserdid, Vihula
mõisa suvine muusikaprogramm, avatud talude päev ja paljud teised toreda
ettevõtmised, mis sellel suvel ära tehti.
Mul on siiralt hea meel, et Lääne-Virumaal elab suvi just Haljala vallas. Nüüd
saame taas veidi jõudu koguda, et juba
järgmisel suvel taas kõiki Haljala valla
sõpru ja külalisi võõrustada.
20. augustil möödus 30 aastat päevast, mil Eesti taas vabaks sai. Pidustused olid vaatamata nähtamatule

vaenlasele suured ja isamaalised – laulurahvale kohaselt kajas sel päeval ( ja ka
ööl) terve Eesti meie enda loomingust.
Tahan loota, et keerulisel ajal tõi meie
Eesti ja taasiseseisvuspäev rahva kokku ning viis meid üksteise mõistmisele
taas sammu lähemale. Elagu Eesti ja
Haljala vald!
September on teatavasti tarkusekuu
ning just tarkusekuu esimesel päeval
saavad õpilased ja õpetajad taas koolimajas kokku. Haljalas tuleb saabuv

õppeaasta eriline – vana koolimaja
jäi ajalukku ning uue vundament juba
kerkib. Aasta põnevat ootamist ning
järgmine tarkusekuu esimene päev
on Haljala kooliperele veelgi erilisem.
Usun, et kaugel pole ka see päev, millal
Võsu koolimajas õppeaasta algust uute
ruumide avamisega tähistame. Seega
pole kahtlustki – Haljala valla hariduselu areneb!
Head kooli- ja lasteaiapered, soovin
teile rohkelt õpi- ning õpetamishimu,

julgust küsida ja avastada, rõõmsat uut
õppeaastat ja kaunist tarkusepäeva!

Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem
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PLANEERINGUTEATED
Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 14.07.2021 korraldusega nr 364 algatati Haljala
vallas Võsu alevikus Luha tn 4a kinnistu (katastritunnus 92201:003:1620, registriosa nr 1768031,
tootmismaa 100%, pindala 828 m2) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja
kinnistule ehitusõiguse määramine ühe paariselamu ehitamiseks. Luha tn 4a kinnistule on ligipääs
Luha tänavalt. Võsu alevikus kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula valla
üldplaneering, Luha tn 4a kinnistu jääb detailplaneeringu kohustusega alale. Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane.
Uuringute vajadus selgub planeerimise käigus.
Haljala Vallavalitsus teatab vastavalt planeerimisseaduse § 140 lg-le 5, et Haljala Vallavolikogu
tunnistas 17.08.2021 otsusega nr 197 osaliselt kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 08.08.2007 korraldusega nr 240 kehtestatud Haljala aleviku Uue tn elamurajooni detailplaneeringu piirdeaeda käsitleva
peatüki osas. Haljala aleviku Uue tn väikeelamurajooni detailplaneeringus oli sätestatud piirdeaia kõrguseks 1,2 m, pärast piirdeaeda käsitleva
peatüki kehtetuks tunnistamist on võimalik Uue
tn väikeelamurajooni planeeringualal piirdeaeda
rajada kõrgusega 1,5 m.

HALJALA
VALLAVOLIKOGU
istung nr 51
Võsul 17. augustil 2021 kell 16.00.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Leo
Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe,
Urve Kingumets, Rainer Lille, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti
Puusepp, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja
Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Alvar Jõe, Krista
Keedus, Aivar Maurer, Greete Toming ja
Triin Toming.
Määrusega nr 97 kehtestati Haljala valla
välireklaami paigaldamise eeskiri.
Otsusega nr 193 kinnitati osalemine
Lahemaa Turismiühingu ja Mittetulundusühingu Ökokuller koostööprojektis
„Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse loomine“.
Otsusega nr 194 kinnitati Haljala valla
2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
Otsusega nr 195 kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu ja Võsu Kooli lasteaiarühmade teeninduspiirkonnaks Haljala
valla haldusterritoorium.
Otsusega nr 196 otsustati omandada tasuta Haljala vallale Võsu alevikus kinnistu
registriosa 15543850 koosseisus olev Taeva tänav, katastriüksus 19101:001:0186,
pindala 516 m2, sihtotstarve transpordimaa
100%.
Otsusega nr 197 tunnistati Uus tänava
väikeelamurajooni detailplaneering osaliselt kehtetuks piirdeaeda käsitleva peatüki
osas, lubades rajada piirdeaed kõrgusega
kuni 1,5 m.
Otsusega nr 198 muudeti Haljala Vallavolikogu 29.06.2021 otsusega nr 192 „Haljala valla valimiskomisjoni moodustamine“
kinnitatud Haljala valla valmiskomisjoni
koosseisu järgmiselt: Sirje Laigu ja Anneli
Kivisaare asemel osalevad komisjoni töös
Airi Öösalu ja Ingrid Nurmsalu ning asendusliikmena kuulub komisjoni koosseisu
Ene Loo.

Volikogu poolt vastuvõetud otsustega
saab tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel:
www.haljala.ee.
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Lisaeelarve menetlemisest ja
majandusaasta aruande kinnitamisest
29. juunil võttis volikogu vastu Haljala valla 2021.
aasta esimese lisaeelarve ning 17. augustil kinnitas
valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande.
Haljala valla elanik pöördus kahe eelpool nimetatud dokumendi õiguspärasuse osas õiguskantsleri poole. Õiguskantsler saatis Haljala Vallavolikogule ning Vallavalitsusele märgukirja, kus
juhib tähelepanu asjaolule, et tema hinnangul
pole nii volikogu kui ka vallavalitsus järginud seadust, valla põhimäärust ega valla finantsjuhtimise
korda. Peamise etteheitena toob õiguskantsler
lisaeelarve menetlemise juures välja lisaeelarve
eelnõu seletuskirja puudumise. Seaduse kohaselt
peab valla lisaeelarve eelnõule lisama seletuskirja, kus tuuakse välja põhjendused lisaeelarve
vajaduse kohta. Kahjuks peab tõdema, et Haljala valla 2021. aasta esimese lisaeelarve juures

selliste põhjendustega seletuskirja ei ole.
Halbade asjade kokkulangemine andis võimaluse olukordade tekkeks, kus eelnõu seletuskiri
ei vastanud nõutele ning majandusaasta aruanne polnud seaduses ja valla finantsjuhtimise
korras nimetatud ajaks volikogu poolt kinnitatud. Mõistagi ei ole see, et ajutiselt ei töötanud
valla rahandusosakonnas ühtegi inimest ning
sisuliselt paari päeva jooksul tuli valla raamatupidamine kuni uute teenistujate leidmiseni kiiresti ümber korraldada, vabanduseks seaduse
mittetäitmisele. Minu jaoks on oluline, et see
olukord oleks kõigile teada, kus antud hetkel
olime. Püüdsime keerulises olukorras saada hakkama nii hästi kui võimalik, kuid paratamatult
toovad sellised olukorrad kaasa eksimusi. Kindlasti ei olnud need eksimused tahtlikud. Meie
soov, nagu ilmselt ka kõigi teiste, on ju teha oma

vallas asju võimalikult hästi.
Tunnistame eksimusi, õpime ja teeme paremini. Nõustun, et tekkinud olukorraga ei saa rahule
jääda. Küll aga on tänaseks majandusaasta aruanne kinnitatud ning rahandusosakonnas töötavad
pädevad teenistujad, kelle tööks on valla finantsküsimusi lahendada ning vallaraha kasutamise
sihi- ja õiguspärase kasutamise eest seista. Samuti kontrollida valdkonna dokumentide õigusaktidele vastavust.
Näpuga on lihtne näidata ja seda võib ka mõista, kuid pigem pooldan konstruktiivset tagasisidestamist. Samuti pooldan eksimuste tunnistamist, ausust ja vigadest õppimist. Edaspidi teeme
paremini!
Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem

HALJALA VALLAVALITSUSE istungite kokkuvõtted
28.07.2021 ISTUNG
• Lõpetati ühele isikule hooldajatoetuse
maksmine.
• Määrata ühele isikule koduteenus.
• Toetati ühe õpilase osalemist huvilaagris
kokku summas 150 eurot.
• Suurendati Haljala Lasteaed Pesapuu
Miki rühma laste arvu kuni 21 lapseni alates
02.08.2021 kuni 31.08.2022.
• Anti luba MTÜ-l Eisma Sadam korraldada
7. august 2021. a kell 9.00 kuni 8. august 2021
kell 2.00 Eisma sadamas avalik üritus „Sadama
merepäev ja noorte purjespordiregatt“ ja Vana
Baskini Teater OÜ-l korraldada 12. august 2021.
a kell 19.00-21.00 Käsmu külas Käsmu metsalaval teatrietendus „Metsas ei kuule su karjumist keegi“.
• Otsustati mitte lubada Võsu Surfikool OÜ-l
korraldada 30. juuli 2021 kell 14.00-00.00 ning
31. juuli 2021 kell 12.00-00.00 Haljala vallas
maaüksusel Võsu rand 2 avalikku üritust „Võsu
Surfikooli Rannafest weekend“ põhjusel, et
arvestades Võsu Rannafestivali mastaapsust
ning kontsertidest tekkiva heli tugevust, ei ole
samadel aegadel võimalik Võsu rannaalal paralleelselt korraldada kahte sündmust, kus kasutatakse helitehnikat esinemise korraldamise
eesmärgil.
• Väljastati Eesti Konservatiivsele Rahvaerakonnale luba reklaami paigaldamiseks Kisuvere
küla Kivisaare kinnistule alates 28.07.2021 kuni
14.11.2021 ja Vana Baskini Teater OÜ luba reklaami paigaldamiseks Käsmu küla Neeme tee
48 kinnistule alates 03.08.2021 kuni 12.08.2021.
• Seoses avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõuete korra muutumisega, alates
01.09.2021, tunnistati kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 20.06.2018 määrus nr 9 „Avaliku ürituse korraldamise taotluse vormi kinnitamine“.
• Määrati Pihlaspea külas asuvate Möldri,
Uustalu ja Kolmnurga katastriüksuste, Eisma
külas asuvate Pohlametsa ja Soosaare katastriüksuste ning Käsmu külas asuvate Merekooli tn 5 ja Merekooli tn 5a katastriüksuste liitmisel tekkiva katastriüksuse lähiaadress ja
sihtotstarve.
• Tehti volikogule ettepanek omandada tasuta Haljala vallale Võsu alevikus Taeva tänav,
katastriüksus 19101:001:0186, pindalaga 516 m2,
sihtotstarve transpordimaa 100% ja esitati vastav eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek tunnistada Uus
tänava väikeelamurajooni detailplaneering osaliselt kehtetuks piirdeaeda käsitleva peatüki
osas ning esitati vastav eelnõu.
• Seoses täiendavate asjaolude ilmnemisega
muudeti hajaasustuse programmi toetuse saajate ja mittesaajate nimekirja.
• Määrati projekteerimistingimused Pedas-

saare külas Edeni katastriüksusele abihoone
ehitamiseks.
• Anti kasutusluba Võsupere küla OÜ Palmse
Metall tootmishoone laiendusele.
• Väljastati ehitusluba Idavere külas Vahtralehe katastriüksusele PEJ rajamiseks.
• Moodustati kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste ning rahvahääletuste korraldamiseks Haljala
vallas kaks valimisjaoskonda. Valimisjaoskond
nr 1 asukohaga Võsu alevik, Mere tn 6 ja valimisjaoskond nr 2 asukohaga Haljala alevik, Tallinna mnt 13.

04.08.2021 ISTUNG
• Anti luba Berit Grupp OÜ-l korraldada
6.08.2021. a kell 12.00 kuni 8.08.2021. a kell
18.00 Käsmu külas avalik üritus „Viru Folk
2021“ ja Mariti Aed OÜ-l korraldada 27.08.2021.
a kell 18.00-23.00 Aaspere külas Kungla talus
(katastritunnus 19001:001:0431) avalik üritus
„Tulede öö“.
• Tehti esialgne kokkuvõte Võsu Rannafestivalil toimunust ning sellele eelnenud ja ka järgnenud tegevustest ja saadud tagasisidest.
• Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Käsmu külas asuvale Merekooli
tänavale, pindalaga 3739 m2 ja Võsu alevikus
Jaanioja tänavale, pindalaga 2401 m2.
• Võeti vastu AB Artes Terrae OÜ poolt koostatud „Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneering“
(töö nr 20116DP1) ning korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
• Väljastati ehitusluba Metsanurga külas Nurme katastriüksusele suvila püstitamiseks.

11.08.2021 ISTUNG
• Määrati ühele isikule hooldus ja hooldajale
hooldajatoetus.
• Anti luba Politsei- ja Piirivalveametil ülemäärase müra tekitamine 19.08.2021 kuni kella
00.00ni Käsmu meremuuseumi territooriumil.
• Määrati MTÜ-le Fc Aarik huvitegevuse
teenusepakkuja toetust summas 500 eurot
jalgpalli treeningute läbiviimiseks Haljalas ajavahemikul 01.-31.08.2021.
• Eraldati Haljala valla 2021. aasta reservfondist 450 eurot MTÜ-le Caaro SK ühe õpilase
rahvusvahelises maadluslaagris osalemise kulude katmiseks.
• Toetati kahe õpilase osalemist huvilaagris
kokku summas 325 eurot.
• Tehti volikogule ettepanek kinnitada Haljala Lasteaed Pesapuu ja Võsu Kooli lasteaiarühmade teeninduspiirkonnaks Haljala valla haldusterritoorium ja esitati vastav eelnõu.
• Kinnitati alates 15. septembrist 2021 Aaspere haruraamatukogu lahtioleku ajaks kolmapäev 10:00 – 18:00.

• Kinnitati kuni 2026 aasta augustini Lobi
külavanemaks Siim Liikane.
• Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja kaks jäätmevaldajat erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
• Määrati Põdruse külas Marina katastriüksuse koha-aadressiks Lääne-Viru maakond,
Haljala vald, Põdruse küla, Männituka.
• Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Rakvere mnt 18 katastriüksusel lauda lammutamiseks ja kuuri püstitamiseks ning Vainupea külas Metsa katastriüksusele soojuspuuraukude
rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Võsu alevikus väljaehitatud Taeva tänava katastriüksusel tänava
kasutamiseks.
• Väljastati Empower AS-le kaevetööde luba
maakaabli paigaldamiseks Käsmu külas Merekooli tänava katastriüksusel ja Merekooli 4a
kinnistutele, tähtajaga 31.08.2021.
• Esitati Võsu sadama opereerimislepingu
projekt MTÜle Võsu Sadam kooskõlastamiseks.
• Tehti volikogule ettepanek anda nõusolek
projektis „Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse loomine“ osalemiseks ja selle
osaliseks finantseerimiseks kahe aasta jooksul
kokku summas 12 000 eurot ja esitati vastav
eelnõu.

18.08.2021 ISTUNG
• Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 900 eurot.
• Suunati üks isik valla poolt osaliselt tasustatavale üldhooldusteenusele.
• Määrati Haljala vallavalitsuse esindajaks
perearstikonkursi läbiviimiseks Terviseameti
moodustatava konkursikomisjoni koosseisus
Margus Punane.
• Muudeti Haljala Vallavalitsuse 24.03.2021
korraldusega nr 148 kinnitatud valla infolehe
Haljala Valla Sõnumid väljaandmise põhimõtete punkti 5.4 sõnastust kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel koondnimekirjade ja põhiseisukohtade avaldamise osas.
• Anti luba Pyrocom OÜ-l viia läbi ilutulestik
Haljala vallas Vergi sadamas 19. augustil 2021
ajavahemikul kell 23.00-23.45.
• Anti luba MTÜ-l Roheliste Rattaretked
korraldada 21. ja 22. augustil 2021 Haljala vallas
avalik üritus „Roheliste rattaretke eri „Kuidas
elad, Lahemaa Rahvuspark?““.
• Väljastati kasutusluba Eisma külas Liivakünka katastriüksusel Kalaranna 10 kW päikesepargi kasutamiseks.
• Määrati projekteerimistingimused Vihula
külas Lahesaare katastriüksusele üksikelamu
projekti koostamiseks.
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Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised
17. oktoobril 2021 toimuvatel kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistel valivad
Haljala valla elanikud 17-liikmelise volikogu.
HÄÄLETAMIS- JA
KANDIDEERIMISÕIGUS
Volikogu valimisel saab hääletada Eesti kodanik ja Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ning
Eestis püsivalt elav välismaalane, kes elab
Eestis pikaajalise elamisloa või alalise elamisõiguse alusel ning kes on valimise päevaks
(17. oktoobriks 2021) saanud vähemalt 16aastaseks ja on kantud valijate nimekirja. Haljala Vallavolikogu saab valida hääletamisõiguslik isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on 17. septembri 2021 seisuga Haljala
vallas.
Hääletada ei saa isik, kes on kohtumäärusega valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on süüdi mõistetud kuriteos
ning kannab vanglakaristust. Hääletamisõigust ei saa edasi volitada.
Kandideerimisõigus on Eesti kodanikul ja
Euroopa Liidu kodanikul, kes on hiljemalt 7.
septembril 2021 on saanud 18-aastaseks ja
kelle elukoht 1. augusti 2021 seisuga rahvastikuregistri andmetel on Haljala vallas. Volikogu liikmeks ei või kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

ÜHTNE VALIMISNÄDAL

esmaspäevast, 11. oktoobrist kuni pühapäevani, 17.
oktoobrini.
Hääletada saab kogu nädala ehk kõikidel
nädalapäevadel. Valimisnädal koosneb kuuest
eelhääletamise päevast (11.-16. oktoober)
ning lõpeb pühapäeval (17. oktoober 2021)
ehk valimispäeval. Eelhääletamise perioodil

(11.-16. oktoober) on võimalik hääletada ka
elektrooniliselt.
• Esmaspäevast laupäevani saab hääletada
nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
• Elektrooniliselt saab hääletada E kella
9.00st kuni L kella 20.00ni ööpäevaringselt.
Uuendusena saab valija pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle
veel ära muuta, kuid arvestama peab sellega,
et pühapäeval saab seda teha vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Esmakordselt kasutusele võetud elektrooniline valijate nimekiri võimaldab kõikidel jaoskonnakomisjonidel kasutada ühte
valijate nimekirja, mistõttu ei ole valija valimisringkonnas enam seotud konkreetse
valimisjaoskonnaga.
• Haljala valla valijaid saavad kogu valimisnädala jooksul oma valimisringkonna
ehk Haljala valla piires hääletada endale sobivas jaoskonnas, kas Võsul või Haljalas.
• Esmaspäevast kuni neljapäevani on igas
vallas ja linnas avatud vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool oma
elukohajärgset valimisringkonda. Haljala vallas
korraldab väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda hääletamist valimisjaoskond nr 2.

EELHÄÄLETAMISE AEGADEL,

kui
toimub ka väljaspool oma elukohajärgset valimisringkonda hääletamine (11. oktoobrist
kuni 16. oktoobril) on jaoskonnakomisjon
avatud 12.00 – 20.00:
• E, K, R ja L Võsul aadressil Mere tn 6,

rannaklubi saalis;
• T, N, R, L Haljalas aadressil Rakvere
mnt 13, Haljala rahvamajas (raamatukogu
ruumides).

VALIMISPÄEVAL (17. oktoobril 2021)
töötavad jaoskonnakomisjonid Võsul ja Haljalas kell 9.00 – 20.00.
Valijakaarti valijale enam ei saadeta. Enne
valimisi saadetakse valijale tema rahvastikuregistrijärgsele elukoha aadressile valimiste
teabeleht. Valimiste teabelehel on andmed
hääletamisõiguse tingimuste kohta ja hääletamisvõimaluste kohta antud vallas.
Valimiste teabeleht saadetakse riigiportaalis
määratud elektronposti aadressil isikule, kes
on eesti.ee keskkonnas oma ametliku e-posti aadressi edasi suunanud. Paberil valimiste
teabelehte elektroonilise valimiste teabelehe saanud valijale ei saadeta.
• Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult
pabersedeliga hääletamine. Pühapäeval saab
valija jaoskonnas pabersedeliga hääletades
oma e-hääle veel ära muuta.
• Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas.
KODUS HÄÄLETAMINE
• Kodus hääletamine toimub valimisnädala
kolmel päeval, reedest pühapäevani.
Kodus hääletamist saab taotleda, kui valija
mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonna hääletamisruumis. Kodus hääletamise korraldamiseks tuleb jaoskonnakomisjonile esitada taotlus, milles märgitakse valija
nimi, isikukood, aadress, sidevahendi numbrid ja kodus hääletamise põhjus.
Taotlust saab esitada paberil vallavalitsustele või saata e-kirjaga aadressil haljala@haljala.
ee. Eelhääletamise päevadel ja valimispäeval
võtavad taotlusi vastu jaoskonnakomisjonid
ka telefoni teel. Taotlust saab esitada hiljemalt
valimispäeva, 17. oktoobri kella 14.00-ni.
Täiendavat info valimiste, kandideerimise
ja valimiste korraldamise kohta saab valimiste
veebilehelt www.valimised.ee ja valimiste
infotelefonil 631 6633 ning Haljala vallasekretärilt telefonil 5787 7535.

Võsu kandi suvised tegevused
Ettevalmistused suviseks kuurordi elu nautimiseks on kandnud
vilja. Võsu rannaala läbis suures
osas sügavpuhastuse, lisaks veel
regulaarne liiva sõelumine, mis
on parandanud tunduvalt liivaranna kvaliteeti. Tõsiasi aga seegi,
et osaliselt on juba veeäärne piirkond uuesti rohtunud. Järgmisel
aastal on plaanis ka sadamapoolse
ranna puhastamine. Esimest suve
on kasutusel kogu uus rannataristu, mis pakub erinevaid tegevusi
lastele kui ka täiskasvanutele, palju võistlusi palliplatsidel.
Ka Võsu tänavaid on korrastatud
enam ja silmailu pakuvad varasemast rikkalikumad lilleamplid ja
-kastid. Kõik taristud on hooldatud
ja puhtad. Juurde tekkis uusi häid
toitlustuskohti, nii et igale maitsele
oli võimalus einestamiseks.
Suvine periood on olnud Võsul
kultuurirohke. Ürituste toimumist
ei takistanud enam koroonapiirangud. Tublide ja tegusate MTÜ-de
poolt on korraldatud palju erinevaid üritusi.
Võsu kandikogu ja Meelespea

seltsi liikmed koostasid juuni alguses fotonäituse tuntud kultuuri- ja teadusinimestest, kes kunagi
Võsul suvitanud ja elanud ning
loonud laiemat tuntust Võsust
kui kaunist puhkekohast. Eksponeeritud on 21 persooni fotod ja
nende lühitutvustused. Kvaliteetsed fotokoopiad telliti erinevatest
muuseumidest, näituse kunstilise
kujunduse valmistas Avo Seidelberg. Näituse projekt on rahastatud KOP programmist ja lisaks
„Kuulsuste seinale“ valmib sama
projekti raames ka sajandivanuse
Võsu fotode näitus.
Võsu Rannaklubi 60. juubeli
puhul organiseerisid kandikogu ja
rannaklubi liikmed mälestuspingi
avamise kuulsatele estraadikunstnikele Ülo Vaidalule ja Paul Rannikule. Kujunes väga südamlik ja
väljapeetud üritus. Valge pink asub
rannaklubi merepoolsel küljel
vaatega merele.
Pikaaegse traditsiooniga suvine liivaskulptuuride võistlus oli
väga rahvarohke, kui toredaid
skulptuure on võimalik ka liivast

valmistada. Osales 30 võistkonda
erinevatest Eestimaa piirkondadest ja kaugemaltki. Jätkuks Maire Muruvee perel ikka tahtmist ja
energiat ka järgmisel aastal toreda
ürituse korraldamiseks.
Võsu külaseltsi eestvedamisel
toimusid kahel päeval Kuurordipäevad, mis on plaanis traditsiooniliseks muuta. Erinevaid üritusi
mereääres korraldas ka surfikool.
Enneolematu üritus Võsu kandis oli ülemere ujumine Käsmust
Võsule, millel osales üle saja ujuja.
Mitmendat aastat juba toimus ka
südasuve jooks. Ürituste korraldajaks oli Ööjooksu meeskond.
Nii palju erinevaid kontserte,
kui sel suvel, pole viimastel aastatel toimunud.
Traditsioonilised üritused olid muusikapäevad,
väiksearvulised dzässkontserdid,
saksofonide suvekooli kontsert,
Georg Otsa
mälestuskontsert,
Tondikübara äri suvekontserdid,
Suvila piirkonna kontserdid jt.
Uue kontsertsarjana toimusid
sadamakontserdid Võsu sadamas
neljal õhtul. Kuulajaskonnale pa-

kutud kontserdid said positiivse
tunnustuse. Kõikide kontsertide
ja spordivõistluste heale toimumisele aitas kaasa ka suurepärane
suveilm.
Valdavalt noorele publikule
toimus järjekordne kahepäevane
rannafestival. Varasemate ürituste
järelkajad on suures osas negatiivsed olnud, seetõttu oli sellel
aastal pikk eelnev arutelu, kuidas
paremini üritust korraldada. Oma
seisukoha pidi avaldama ka kandikogu, kes lõpuks oli nõus festivali
toimumisega teatud tingimuste
täimisel (üks liige oli vastu). Ka
sellel aastal oli palju negatiivseid
järelkajasid, väga kahju, et osad
noored ei oska sellistel üritustel
käituda. Tilk tõrva rikub meepoti.
Palju tänu kõikidele MTÜ-le,
kes oma aktiivse tegutsemisega
on pakkunud elamusi kogukonnale, meelitanud kohale külastajaid
kaugematest piirkondadest. Edu
ja tegutsemislusti kõigile ka sügistalviseks perioodiks.
Riina Kaptein
Võsu alevikuvanem

Soojamajanduse arengukava 2021-32 eelnõu avalik väljapanek
Haljala aleviku soojamajanduse
arengukava 2021-2032 eelnõu
avalik väljapanek toimub 30. augustist kuni 12. septembrini.
Dokumendiga saab tutvuda
Haljala valla veebilehel www.
haljala.ee ning paberkandjal Hal-

jala vallavalitsuses (Mere tn 6, Võsu
alevik) ja teenuskeskuses (Rakvere
mnt 3, Haljala alevik).
Avaliku väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava eelnõuga tutvuda ning esitada soovi korral oma ettepanekuid.

Eelnõu kohta saab ettepanekuid
esitada kuni 12. septembrini kirjalikult Haljala Vallavalitsusele
(aadressil Mere tn 6, Võsu alevik,
Haljala vald, Lääne-Viru maakond 45501) või e-posti aadressil
haljala@haljala.ee.

Kui avaliku väljapaneku jooksul
esitatakse ettepanekuid, korraldatakse arengukava eelnõu avalik
arutelu 14. septembril kell 18 Haljala teenuskeskuses.

TEATED
Muudatus valla infolehe
väljaandmise põhimõtetes
Haljala Vallavalitsus muutis oma 18. augustil toimunud
istungil valla infolehe Haljala Valla Sõnumid väljaandmise põhimõtteid seoses lähenevate kohalike
omavalitsuste volikogude valimistega.
Muudatusega sätestati, et vallalehes avalikustatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kõikide vallas kandideerivate erakondade, valimisliitude
ja üksikkandidaatide koondnimekiri. Lisaks lepiti kokku, et kõikidel vallas kandideerivatel erakondadel, valimisliitudel ja üksikkandidaatidel on
võimalus avaldada põhiseisukohad maksimaalses
mahus kuni neli tuhat (4000) tähemärki koos
tühikutega ning et fotosid nimekirjade ja põhiseisukohtade juures ei avaldata. Väljaandmise põhimõtete
muutmine jõustub 1. septembril 2021.
Rohkem
informatsiooni:
avalike
suhete spetsialist Kent Kerner, tel 5194 7655, e-post
kent.kerner@haljala.ee

Valimiskomisjoni
koosseisu muudeti
Haljala Vallavolikogu 17.08.2021 otsusega nr 198
muudeti valimiskomisjoni koosseisu, kust arvati välja Sirje Laigu ja Anneli Kivisaar. Uuteks valimiskomisjoni liikmeteks nimetati Airi Öösalu ning Ingrid
Nurmsalu. Komisjoni teiseks asendusliikmeks nimetati Ene Loo.
Täpsem info Haljala valla valimiskomisjonist on
leitav veebilehelt:
https://www.haljala.ee/vallavalimiskomisjon

Mittetulundusliku tegevuse
rahastamise infopäev
Lugupeetud Haljala valla mittetulundusühingute
esindajad!
17. septembril kell 14-16 räägime Võsu rannaklubis
ja Zoomis 2022. aasta mittetulundusliku tegevuse
rahastamisest Haljala vallas.
Tutvustame toetuse korda ja arutleme võimalike
muudatuste sisseviimise teemal. Taotluste esitamise
tähtaeg on 15. oktoober 2021.
Osaleja ning esindatava ühingu nimi ja kontaktid
saatke e-mailile anneli.kivisaar@haljala.ee hiljemalt
15. septembriks kell 17.00.
Anneli Kivisaar
arendus- ja kogukonnaspetsialist

Vallavalitsus küsis
Võsu Rannafestivali
kohta tagasisidet
Augustis lõi vallavalitsus veebipõhise vormi, mille
kaudu said nii Võsu aleviku elanikud kui selle sõbrad vastata küsimustele, mis puudutasid selle aasta
Võsu Rannafestivali toimumist. Küsitlusele vastas 85
inimest, kes tõid oma vastustes välja, mis läks sellel
aastal korralduslikult hästi ning mida annaks veidi
paremini korraldada.
Vallavalitsus koostab saadud tagasisidest ülevaate
ning avalikustab selle valla veebilehel www.haljala.ee.

Vallavalitsuse
ruumidesse sisenedes
tuleb kanda näomaski
Alates 26. augustist tuleb Haljala vallavalitsuse ruumidesse sisenedes kanda näomaski. Samuti palume ametniku vastuvõtule tulles kohtumine vastava
ametnikuga eelnevalt kokku leppida ning vallamajja või teenuskeskusesse tulles hoida teenistujatega
mõistliku vahemaad. Hoiame ennast ja teisi enda
ümber!

Raamatukogud aitavad
COVID-tõendite printimisel
Kõigis Haljala valla raamatukogudes on võimalik
välja printida COVID-tõendeid. Raamatukoguhoidja
saab vajadusel printimisel abiks olla. Oluline on aga
meeles pidada, et digitõendi loomiseks peab kaasas olema kehtiv ID-kaart ning tuleb teada kaardi
PIN-koode. Lisainfo tel 325 0602.
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UUE ÕPPEAASTA TERVITUS
Veel silmanurgast säratab
september kollast päikest.
„Nüüd kooli! Kooli!“ äratab
ta igat suurt ja väikest.
- Ellen Niit

Head õpetajad, õpilased ja
lapsevanemad! Kallid lasteaiapered!

A

lanud on taas uus kooliaasta, mis on täis
ootusärevust, rõõmu taaskohtumisest
klassikaaslaste ja õpetajatega ning üksjagu lugusid põnevast suvest, mida teistega jagada.
Olgugi et viimased kaks õppeaastat on leebelt

öeldes ebatavalised olnud, siis tegelikult on need
kinnitanud üht – koolis käia on tore! Kool pole
ainult asutus, kus teadmisi jagatakse. Kool on
võrgustik, tunne, midagi head ja vajalikku, kool
on inimesed me ümber.
Head õpilased, soovin teile toredat uut õppeaastat! Tundke rõõmu koos koolis käimisest ja
uutest teadmistest, mida õppeaasta toob.

Kallid lapsevanemad, soovin teile jõudu muutlikul ajal oma lastele toeks olemisel! Teie roll laste haridusteel on väga oluline.
Armsad õpetajad, häid mõtteid ja rohkesti õpetamisrõõmu alanud kooliaastaks! Koroonaaeg on
kinnitanud fakti, et õpetajad on meie kuldvara.
Kristi Tomingas
haridusjuht

Mis kool
meil on?

O

len suhtunud meie kooli, Võsu Kooli, alati väga kirglikult ja seega olen
üksjagu inimestele kõnelenud sellest,
milline kool meil on. Miks ta on eriline? Ja
miks ta üleüldse peab olemas olema?
Milline see meie kool siis uue õppeaasta
ootuses on: meil asub õppima põhikoolis 74
õpilast, neljas kooli koosseisu kuuluvas lasteaiarühmas on kokku 63 last – ühest küljest
murekoht, teisest küljest põhjus rõõmustada - soovijaid lasteaedadesse on veelgi! On
hea kuulda, et vanemad tahavad ja usaldavad
oma lapsi meie lasteaeda ning oskavad väärtustada meie õpetajate head tööd. Lasteaiakohtade puudus on hea võimalus mõelda natukene laiemalt ning leida lahendusi kõigile
soovijatele koha tagamiseks. Vihula, Võsu ja
Võsupere rühmad on on kodused ning armsad, just seda vajab meie väike kasvav laps.
Juba mõned aastad on meie lasteadades
kasutusel olnud projektipõhine õppemeetod. Inspiratsiooni selle kasutusele võtmiseks on saadud Tartust eralasteaiast TERAKE. Lasteaedade õpetajad on olnud imeliselt
tublid parimaid praktikaid rakendama. Juhtkonna liikmete rollide vahetus ei ole küll
võimaldanud projektõpet nii süsteemselt
veel tööle saada, kuid vahel ongi vaja kulgemist. Nii samm sammult liigse kiirustamise ja
lahmimiseta edasi liikudes saame olla kindlad, et muutused, mida sisse viiakse, annavad
soovitud tulemusi. Õnneks on sellest aastast
meil lisaks koolijuhile olemas jälle ka õppejuht, kes saab tegeleda rohkem õpetuste
sisuga. Õppejuhi ametis alustab meie oma
kooli loodusainete õpetaja Merilin Värkraud.
Traditsioonilist õppimist, kus õpetaja on
45 minutit klassi ees ja klass lihtsalt kuulab,
on asutud meie koolis muutma. Eelmisest
õppeaastast alates toimusid projektipäevad,
kus õpe toimus väljaspool kooli ruume, üks
õpetaja, näiteks bioloogiaõpetaja, oli antud
projekti eestvedaja kaasates teisi aineõpetajaid (vene keel, ajalugu …), et läbi ühe teema õppida mitut ainet. Aitas toimetada ka
tingimustes, kui ei olnud parasjagu mõistlik
suurt hulka inimesi ühte ruumi kokku viia.
See aitas luua vaheldust ja kaasavat õpikeskkonda. Topelttund matemaatikas või eesti
keeles võimaldas õpetajatel pöörata rohkem
tähelepanu üldpädevustele ning ehitada oma
tund üles ka näiteks meeskonnatöö harjutamiseks. Süvenemiseks oli rohkem aega ning
tempo mahavõtmine võimaldas tunnis teha
nalja ja nautida õppimist ka muul moel. Selliselt on plaan ka edasi minna.
Seda, et kaks viimast õppeaastat on olnud
väga leebelt öeldes keerulised, teab iga lapsevanem ise ka. Teavad ka õpetajd. Tahaks
veel kord tänada, kõiki neid õpetajaid, kes
tulid mugavustoonist välja, leidsid endas uut

jõudu ja energiat teha asju teistmoodi, teha
asju nii, nagu muutunud kooliolukord nõuab.
Olla tõeliselt partnerid lapsevanemale ja õpilasele. Õnneks meil neid oli! Aitäh!
Aga on suur tõenäosus, et distantsõpe, ükskõik kas siis võimaluse või vajadusena, on
tulnud selleks, et jääda. Jällegi - väljakutse!
Nii laste kui ka õpetajate vaimset tasakaalu ja
toimetulekut toetavate süsteemide vajadus
oli kevadeks ilmselge. Mis siis teha - hetkel
on eelmiste aastate kogmusest ja murekohtadest õppides suurendatud tugipersonali
koormusi kooli struktuuris. Võsu Kooli (sealhulgas lastaia) koosseisus on nüüd täiskohaga
koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoogi koht.
Nüüd on vaja veel leida need särasilmsed tugispetsialistid, kes meie õpilasi ja õpetajaid
ning ka vanemaid keerulistel hetkedel nõustaks ja toetaks. Kurb on aga paraku see, et
omavalitsused ja koolid on jäetud selles keerulises olukorras üksi lahendusi ja võimalusi
otsima.
Ühest küljest on mure ja oluline vaimne
heaolu ning hakkamasaamine, teisest küljest
õpitulemused ja õppimise kvaliteet. Oleme
täiesti uues olukorras, kus tasakaalupunkt ei
ole mitte seal, kus kohast me oleme oma haridussüsteemis aastakümnete jooksul harjunud seda otsima. Tasakaal on kusagil mujal.
Tasakaalu leidmiseks on oluline olla avatud
ja olukordadega kohanev. 2021. aasta septembris on kooli eesmärk jätkuvalt anda lastele parim võimalik haridus ja toetada nende
harmoonilist arengut. Jätkuvalt on eesmärk
järgida iga lapse individuaalset omapära ja
olla talle toeks just nii, nagu tema seda vajab. Selles suhtes ei ole midagi muutunud.
Hoolekogu juhina loodan siiralt, et nende
eesmärkide täitmine on järjest lähemal täisuslikkusele. Loodan, et igaüks annab oma
võimaliku parima. Ei vähem ega rohkem.
Ja veel - Võsu ja meri. Võsu Koolis alustatakse merendusõppe sisseviimisega kooli
õppekavasse. Entusiastlik ja erialast huvitatud õpetaja on olemas, nüüd saab alustada
ka sisulise poolega. Ilus ja meresinine unistus
on, et ühel ilusal päeval, mitte liiga kauges
tulevikus saavad Võsu Kooli lõpetajad lisaks
põhikooli lõputunnistusele ka väikelaevajuhi
tunnistuse.
Selline see kool minu kui lapsavanema ja
hoolekogu juhi silma läbi sel sügisel on. Remonti vajav, armas, uuendustele avatud, töökas ja tubli. Vana ja väärikas, kuid siiski alati
teel ning kindlalt edasiliikuv.
Head uut kooliaastat
meile kõigile!
Kristel Tõnisson
Võsu Kooli hoolekogu juht
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Noortekeskuste tegus suvi

öödunud
suvi
on
Haljala valla noortekeskustes möödunud
lausa linnutiivul: meil on olnud
kõike muud kui igav! Muidugi
mahtus suvekuudesse ka puhkust, aga kuigi näiteks Haljala
Noortekeskus on suvekuudel
traditsiooniliselt pikalt kinni, ei
tähenda see, et kogu suve tegevust ei oleks toimunud.
Muidugi tegutses ka sel suvel
Haljala valla õpilasmalev, kus
sel aastal sai tööd 30 noort kolmes vahetuses. Kõige suurem
malevarühm oli muide veidi
üllatuslikult Võsul: 12 noort.
Maleva esimene, Haljala vahetus alustas juba juuni lõpus, viimane vahetus (samuti Haljalas)
toimus augusti esimesel nädalal. Rõõmustasime, et oli palju
neid, kes malevas mitmendat
suve, aga samas leiavad meid
üles ka uued tulijad.
Tööd jätkus malevas korralikult ning palk teeniti auga välja.
Haljalas korrastasid malevlased
lasteaiahoovi ja noortekeskust,
värvisid asulas pinke ning bussiootepaviljone, peitsisid kergliiklusteed kultuurimaja juures
ning palju muud. Võsul sai uue
värvikihi bussijaama taga asuv
taarakonteiner, noored peitsisid välilavaesise, koolihoovis

oleva õueklassi ning veel ühtteist: peitsi kulus Võsu maleva
ajal ikka korralikult! Tegime
Võsul veel muidki heakorratöid.
Tore oli koos noortega midagi
oma kodukoha heaks ära teha
ning näha, et teeme oma kätega
midagi ilusamaks ja paremaks.
Lisaks palgale oli malevlastele
preemiaks ka 25. augustil toimunud kokkutulek Võsul.
Samuti jõudsime pakkuda
noortele tegevusi valla jaanitulel ja Haljala kihelkonnapäevadel, käia koos noortega
vabatahtlikeks Võsu Südasuve
Challenge’il ja Rakvere Ööjooksu joogipunktides, Võsu
noorsootöötaja
Raili
osa-

les aktiivselt Lääne-Virumaa
noorsootöötajate
võrgustiku
juhtgrupi tegemistes ning sai
anda oma panuse ka maakondliku noorsootöö arengukava
väljatöötamisse.
Kahe noortekeskuse koostöös sai juba kevadel kirjutatud
projekt Kohaliku Omaalgatuse
Programmi raames, kus soovisime korraldada Haljala valla
noortele lohesurfi ja SUP-laua
koolitusi. Meie projekt sai rahastuse ning augustis toimus
mitu koolitust koostöös Võsu
Surfikooliga. Oodatud olid noored üle terve valla, vajadusel
korraldasime soovijatele transpordi kodust Võsule ja tagasi.

Suur rõõm oli näha, et üle valla
kokkutulnud noored said ühise
tegevuse käigus kiirelt tuttavaks
ja nautisid päeva täiega.
Meie projektitegevused jätkuvad muide ka sügisel: meil
on plaanis noored viia ka jõele SUP-lauatamist proovima,
kindlasti tuleb sellekohane
info välja meie sotsiaalmeedias,
hoidke silmad lahti! Ootame nii
neid noori, kes suvel meiega
merel käisid, kui ka uusi proovijaid. Omaltpoolt võime kinnitada, et midagi keerulist seal
ei ole: ka noorsootöötajad said
selle projekti käigus elus esimest korda laudadele, ei kukkunud kordagi vette ning on

nüüd SUPitamise tulihingelised
austajad.
Augustisse mahtus veel üks
ühine päev Lontova seikluspargis: kõik noored said end proovile panna kõigepealt meeskonnaalal, kus tuli kõvasti koostööd teha, et ohutult jõgi ületada ning peale seda loomulikult
ka seiklusrajal. Oli tõeliselt vahva ja aktiivne väljasõit.
Olemegi sel suvel panustanud
rohkem tegevustele, mis tooksid
noori kokku üle valla ja kaugemaltki: kõige suurem rõõm on
kuulda noortelt, kuidas tänu
noortekeskusele (või malevale)
on saadud uusi tutvusi, leitud
sõpru ning jäädud veel peale su-
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vegi suhtlema. Võsu Noortetoas
on alati tore näha suviti uusi
nägusid, kes siit tegevust ning
tutvusi leiavad ning edaspidi igal
suvel jälle tagasi tulevad.
Haljala Noortekeskus ja Võsu
Noortetuba lõpetavad oma
suvehooaja aga 3. septembril
suure ühise Noorteka Ööga, kus
toome taas Võsu ning Haljala
noored kokku, et tähistada suve
lõppemist ning kooli algust.
Plaanis on öine seiklus Haljalas,
ühine filmivaatamine, kooskokkamine ning muud põnevat.
Soovime kõigile noortele rahulikku ja mõnusat kooliaasta
algust! Hoidke meie tegemistel
ikka silma peal, suve lõppemine ei tähenda ju sugugi seda, et
elu noortekates nüüd igavaks
läheks. Lisaks vahvatele väljasõitudele on meil palju ägedat plaanis ka noortekeskustes
kohapeal: eriti tasub silmadkõrvad lahti hoida novembris,
kus teeme koostöös Haljala valla
noortevolikoguga avalikuks ühe
eriti vinge ja salajase projekti.
Suvenoortega jätame nüüd järgmise suveni hüvasti, aga ootame
pikisilmi kohtumist nendega, kes
külastavad meid kooliperioodil:
näeme jälle!
Haljala valla noorsootöötajad

Haljala
kirikukihelkond – 800

J

Vabatahtlikud mereja järvepäästjad
ühisharjutustel Käsmus
31. juulist kuni 1. augustini toimusid Käsmus
traditsiooniline vabatahtlike merepäästjate esmaabikoolitus ja navigeerimisõppus merel. Juba
mitmendat aastat järjest osalevad üritusel MTÜ
Käsmu Vabatahtlik Merepääste ja MTÜ Mustvee
Vabatahtlik Järvepääste. Üritusel osalesid ka Eru
Surf Team liikmed koos Käsmu noorte merepääste huvilistega. Õppus koosnes esmaabi koolitusest Käsmus ja navigeerimisharjutusest merel
koos maabumisega Mohni saarel. Eelmisel aastal
toimus sama üritus Vaindlo saarel. Mõlemal aastal
lõppes üritus nende saarte kaldajoone koristamisega prahist ja selle toimetamisega mandrile.
Esmaabikoolituse viisid läbi Mustvee vabatahtlikud, kes jagasid osavõtjad mitmeks töögrupiks,
kus harjutati erinevaid esmaabi andmise võtteid
ja teadmisi. Rõõmustas noorte osavõtt, kellest
loodame meie tegevusele järelkasvu. Eru Surf
Team-iga seob meid juba aastataid koostöö, mis
kulmineerub iga-aastasel purjelauavõistlusel
„Mohni retk“. Oleme olnud kauaaegsed surfarite
julgestajad, nende mitte kõige rahulikumal merel
toimuvatel üritustel.
Retk Mohni saarele toimus tugeva lainetusega ja keerulise maabumisega. See oli heaks kogemuseks Mustvee vabatahtlikele, kuna nende
koduseks tegevuspiirkonnaks on Peipsi järv oma
eripäradega.
Koostöö Mustvee vabatahtlike järvepäästjatega

algas meil 2007. aastal. Eesti nelja valla huvilised liitusid Euroliidu pilootprojektiga. Projekti
eesmärgiks oli algatada vabatahtlik merepääste
liikumine Eestis. Projektis osalesid neli valda:
Vihula, Mustvee, Toila ja Lohusuu. Projekti tulemusena tekkisid neis valdades Eesti esimesed vabatahtlikud mere- ja järvepäästeüksused. Üheks
neist olime meie koos Mustvee vabatahtlike järvepäästjatega. Järgmisel aastal tähistame oma 15
aastast ühistegevust.
Haivo Laulik
MTÜ Käsmu Vabatahtlik Merepääste Juhatuse liige

uuli alguses tähistasime Haljala kirjaliku
esmamainimise 780. aastapäeva. Aastaarv
1241 on määratud Taani hindamisraamatu
järgi, milles on esmakordselt kirjalikult mainitud ka nimi Halelae. Lisaks Haljalale on seal
mainitud veel kümned meie kihelkonna külad.
See ei tähenda, et kõik need külad oleksid toona, aastal 1241, tekkinud, vaid et need on sel
aastal esimest korda kirjalikult mainitud. Külad
olid siis juba olemas ja need kõik olid asutatud
kunagi varem. Me ei tea, millal Haljala ja teised
Taani hindamisraamatus loetletud külad asutatud on ja võib-olla ei saagi kunagi teada.
Veidi parem lugu on aga Haljala kirikukihelkonnaga, mille aastapäeva me koos kihelkonnapäevadega samuti tähistame. Kihelkonnapäeval tähistame ju tegelikult kirikukihelkonna
moodustamist, mida on võimalik peaaegu aasta
täpsusega tuvastada. Toon selle tõenduseks väljavõtted neljast kirjalikust allikast.
Esiteks. Läti Hendriku Liivimaa Kroonika.
Väljavõte aasta 1219 sündmustest, tsiteerin: „Ja
viis vanemat Virumaa viiest provintsist järgnesid oma kingitustega Riiga ja võttes vastu püha
ristimise müsteeriumi, andsid enda ja kogu Virumaa õndsa Maarja ja Liivimaa kiriku hoolde;
ja rahu kinnitades pöördusid nad rõõmustades
Virumaale tagasi.“ Tsitaat lõpeb. Need viis vanemat olid tõenäoliselt kõigi viie Virumaa muinaskihelkonna juhid, kes võtsid oma kihelkondade
ja seega kogu Virumaa nimel ja poolt vastu ristiusu. Aasta oli 1219.
Teiseks. Ajaloodoktor Enn Tarvel, Eesti Õpetatud Seltsi auliige, on avaldanud aastal 2013
ajakirjas Horisont artikli nimega „Kihelkond“.
Tsiteerin: „Virumaa Rebala muinaskihelkond
jagati Haljala ja Kadrina kirikukihelkonnaks.
See toimus enne 1240. aastat, tõenäoliselt juba
1220–1221.“ Tsitaat lõpeb. Doktor Enn Tarveli
järgi toimus Haljala kirikukihelkonna asutamine
tõenäoliselt hiljemalt aastal 1221.
Kolmandaks. Teoloogiadoktor ja kirikuloo
professor Riho Saard kirjutab oma raamatus
„Ristitud eestlane“ järgmist. Tsiteerin: „Aasta

1220. Virumaa, Järvamaa, Lõuna-Läänemaa,
Ugandi kaguosa ja Kesk-Eesti elanikud on ristitud. 1220 asutatakse ka Lundi sufragaanne ViruJärvamaa piiskopkond, keskusega Rakveres.
Lundi peapiiskop nimetas nende alade esimeseks piiskopiks taanlase Anders Suneseni. Virumaa piiskopkond liideti Tallinna piiskopkonnaga aastal 1272.“ Tsitaat lõpeb.
Neljandaks. Haljala koguduse kauaaegne köster Gustav Sandberg kirjutab oma käsikirjalises
„Mineviku mälestusi Haljala kihelkonnast. Varasemast ajast Teise Maailmasõjani“ järgmist.
Tsiteerin: „Vana Rebala muinaskihelkond, mis
hõlmas läänepoolset Virumaad ja mis ristiusustati 1220. aasta kevadel Tallinnast Toolse sadama kaudu siia saadetud Taani preestrite poolt,
jagati viimaste korralduste kohaselt kaheks,
Haljala ja Kadrina kiriku kihelkonnaks.“ Tsitaat
lõpeb.
Mainitud neli allikat on omavahel kooskõlas
ja kinnitavad, et meie Virumaal elanud esivanemate massiline ristimine algas aastal 1219 ja jõudis lõpule aastal 1220. Ajaloodoktor Enn Tarveli
järgi algas muinaskihelkondade muutmine kiriku-kihelkondadeks kohe pärast maa ristiusustamist (1220). Haljala kirikukihelkond asutati
Rebala muinaskihelkonna Virumaa poolse osa
kaheks jagamisega ja see toimus doktor Enn
Tarveli järgi tõenäoliselt aastatel 1220–1221.
Seega võime doktor Enn Tarveli järgi Haljala kirikukihelkonna asutamise aastaks pidada
tõenäoliselt aastat 1221. Seda väidet toetavad ka
teised allikad. See tähendab, et samal ajal, kui
me tähistame Haljala kirjaliku esmamainimise
780. aastapäeva, tohime tähistada ka Haljala kirikukihelkonna moodustamise 800-ndat aastapäeva. Mille puhul meid kõiki ka õnnitlen. Teen
ettepaneku edaspidi koos Haljala kirjaliku esmamainimise aastapäevaga tähistada ka Haljala
kirikukihelkonna asutamise aastapäeva, lisades
Haljala kirjaliku esmamainimise aastapäevale
+20 aastat.
Urmas Karileet
EELK Käsmu, Haljala ja Narva koguduste õpetaja
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ÕNNITLEME!
95

ILMA BIIDER
5. september

94

MARTIN ILVES
9. september

91

ESTRA JÜRKEN
10. september
LIIDIA SANG
28. september
SINAIDA RINNO
28. september

90

AINO TAMM
26. september

89

MARVI TRANSTOK
20. september
ELSI LILLAKAS
23. september
ARNOLD KÕIKER
29. september

88

ARNOLD TOMMULA
29. september

87

IRENE SUSI
15. september
VIRVE RANDOJA
17. september

86

LIIA KRIIVA
13. september
HELVE TULL
22. september
GALINA SINILA
29. september

84

ENNO TOMING
5. september
SAIMA PAAT
29. september

83

TIINA SILLAJÕE
17. september
HELVE KENDRA
20. september
AAVO ALUJÄRV
30. september

82

VAIKE SAAR
3. september
ELDUR TIKERBÄR
19. september

81

LEINI PLUTUS
6. september
MARJA KRIIVA
20. september
HELDA PAAVO
24. september

80

ELLE HALLIMÄE
6. september
AGO SAMBLA
12. september
AINO PIKAS
6. september

Maailmakoristuspäev
võtab suuna noorte
keskkonnateadlikkuse
kasvatamisele

75

EDGAR OTSING
24. september
LAURA-ELFRIIDE PÄÄBUS
4. september
HELGI HALLIMÄE
24. september
ANNE KUREPALU
30. september

70

TIIU MALVA
1. september
VELLO HEINSAAR
7. september
MARE JAHI
18. september
JAAN MEERITS
18. september
ELMAR VOGT
27. september
Haljala vallalehes õnnitletakse väärikasse ikka jõudnud vallakodanikke.
Palume vallalehe toimetust teavitada
tel +372 5194 7655 või e-posti
aadressil leht@haljalavald.ee soovist
mitte oma nime vallalehes õnnitluste
juures avaldada.

ÕNNITLEME VANEMAID
KATRI TAMBERG ja ARDI SEPAJÕE
Poeg ANDRI SEPAJÕE sündis 17.07.2021
ANNIKA PÄRNAMÄGI ja SILVER SALMISTU
Tütar SÄSIL SALMISTU sündis 17.07.2021
MARTA PÕDRA ja ALEKSEI ANDRONOV
Poeg MATTIAS-STEFAN ANDRONOV sündis 22.07.2021

T

eeme Ära liikumisest välja kasvanud
ja ühtlasi maailma suurimaks kodanikualgatuseks peetav Maailmakoristuspäev toimub tänavu neljandat korda.
Ühtlasi on see pandeemia jooksul toimuv
teine selline aktsioon.
Globaalset koristust korraldava Eesti keskkonnaorganisatsiooni Lets Do It
Worldi tegevjuhi Anneli Ohvrili sõnutsi on
Maailmakoristus tähtsam kui eelnevatel
aastatel. „Kui mõnele tundus, et keskkonna
olukord paranes, kuna istusime kõik kodudes, siis tegelikkus oli täpselt vastupidine.
Keskkonna olukord globaalselt hoopis halvenes,“ nendib Ohvril.
Selleks on mitu põhjust. Nimelt jõuab
pärgviirusega loodusesse massiliselt ühekordseid maske. „Samuti on tekkinud
seltskond inimesi, kes on taas kasutama
hakanud ühekordseid asju, lootes nii end
paremini kaitsta viiruse eest, olgugi et sel
pole mingit teaduslikku põhjendust,“ lisab

Ohvril. Kolmas põhjus on naise hinnangul
psühholoogiline. „Kui inimene on stressis,
hoolib ta ümbritsevatest inimestest, loodusest ning keskkonnast vähem.“ See tähendab, et loodusest lohutust otsides läheme
seda hoopis prügistama. Eesti juhtimisel
võtavad Maailmakoristuspäevast osa miljonid inimesed pea 180 riigist. Sel ühel päeval, tänavu 18. septembril kääritakse taas
käised, haaratakse köögist vanad leiva- ja
saiakotid ning sahtlist kindad, et taas pere,
sõprade, kolleegide või klassikaaslastega
üheskoos oma kodurannad ja -metsad ning
linnatänavad prügist puhtaks koristada.
Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja
Elike Saviorg tõdeb, et aktsiooni tähtsus ei
seisne vaid koristamises. „Sellest veel olulisem on pöörata tähelepanu teadlikkuse
kasvatamisele, säilitamaks oma hinnalist
puhast loodust ja liigirikkust. Ühtlasi, et
puuduks vajadus järgmiste koristusaktsioonide järele,“ selgitas Saviorg.

Seejuures ongi Maailmakoristuspäev
suunanud viimastel aastatel pilgu noorema
põlvkonna poole. Ettevõtmise korralduses
ja teabe levitamisel mõeldakse eelkõige just
lastele ja noortele. Mullu võttis koristuspäevast osa üle 30 000 eestimaalase ja neist
25 000 moodustasid just kooliõpilased ning
lasteaialapsed.
Kuigi looduses leidub prügi eri suuruses
ja vormis, on Maailmakoristuspäeva südameasjaks saanud suitsukonide ja väikeplasti
probleemi vähendamine. Nii kutsuvad korraldajad kaasmaalasi tänavugi päevast osa
võtma, et üheskoos teiste eestlaste ja miljonite inimestega oma panus anda.
Eestvedajad julgustavad koristuspäevale
ka end registreerima. Seda saab teha augusti keskpaigast kodulehel www.maailmakoristus.ee.
Maailmakoristuspäeva eestvedajad

JANE SEIN ja KAIDO REMEK
Pojad RAVEN ja REVON REMEK sündisid 25.07.2021

ARVAMUS

MARIS ja AIVO PÕDRA
Tütar ARIA MAI PÕDRA sündis 25.07.2021
RAILI TAAL ja ASKO EINBERG
Tütar MARYLIN EINBERG sündis 04.08.2021

MEIE SEAST
ON LAHKUNUD
TIINA LIIV
16.09.1946-25.07.2021
TATJANA DEMIDOVA
29.01.1955-12.08.2021
KÜLLI SAAR
19.05.1979-09.08.2021

I

Südamelt ära

gal aastal, kui käin Villandi külas Avatud
Talude Päevadel Migu talus, käin läbi ka
seal külas asuva taluraamatukogu asutaja Daniel Pruhli mälestuskivi juurest ja puhastan selle ümbrust, et kivi oleks metsateele nähtav. Enne sõitu on mul alati hirm,
kas ma ikka pääsen autoga kivi juurde, sest
teel on suured roopad ja metsa vahel on
mahalangenud oksi. Haljala-Võsu maanteelt on mälestuskivini umbes kilomeeter.
Kõige hullem osa on tee alguses, kus auto
põhi käib mitmeid kordi vastu tee kesk-

osa. Selles osas on ka kaks majapidamist,
kus peaks käima prügiauto. Järelikult prügiautod pääsevad oma suuremate ratastega
sealt läbi. Sel aastal õnnestus mul ka kivini
pääseda ja ümbrus võsast puhastada. Kaua
ma sinna pääsen, on raske arvata.
Varem hoolitsesin ka Haljala kalmistul
Pruulide perekonna hauaplatsi eest, sest
neil pole järeltulijaid. Nüüd on sinna platsile kasvanud ilusad sõnajalad, mis varjavad platsil asuvad hauaplaadid. Mulle isegi
meeldib, et plats on nüüd kaetud ilusa ro-

helise vaibaga ja Pruulidel on hea rahulik
seal puhata. Sügisel, kui sõnajalad on kuivanud, ilmuvad hauaplaadid uuesti välja ja
Pruulide perekonna plats on jällegi leitav.
Rohtu ja võssa kasvamise saatus ootab arvatavasti ka Pruulide talu asukohta tähistava mälestuskiviga Villandi külas, kui sinna
enam autoga ligi ei pääse. Kuid võssakasvanud mälestuskivi on hiljem juba raske leida.
Kalju Kivistik
Haljalast
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KAITSELIIDU RUTJA ÕPPEVÄLJAK
INFOGRAAFIK

Kuupäev

Harjutuse toimumisaeg

Harjutuse tüüp

03-05.09.2021

0000 - 2400

07.09.2021

1000 - 1900

08 - 12.09.2021

0900 - 2100

14 - 19.09.2021

901 - 2100

20 - 24.09.2021
25-26.09.2021
26.09.2021

0800 - 2100
0000 - 2400
1000 - 1800

Laskmine +
taktikaharjutus
Laskeharjutus
Laskmine +
taktikaharjutus
Laskmine +
taktikaharjutus
Laskeharjutus
Taktikaharjutus
Lõheharjutus

27-30.09.2021

0000 - 2400

Taktikaharjutus

29.sept

0900 - 1700

Laskeharjutus

Märkused

Hoone varistamine - tekib suurem müra.
Kasutatakse imitatsiooni ja tegevus toimub ka ösel
ajal

TÄHELEPANU! HEISATUD PUNASE LIPU KORRAL ON RUTJA ÕPPEVÄLJAKU TERRITOORIUMILE SISENEMINE ILMA
VALDAJA LOATA RANGELT KEELATUD!
Kui õppeväljakul toimub tegevus, on sinna minek keelatud. Õppeväljaku graafikusse võib tulla muudatusi.
Telefon: +372 717 9649
e-post: rutja@kaitseliit.ee

RAAMATU SOOVITUSED
TIINA KILKSON
„KARUDE KIHLUSPIDU“
KIRJASTUS T.KILKSON 2021

S

ee on lustakas ainult
K-tähega algavate sõnadega lugu karude
kihluspeost, mille tegelased
on erinevad loomad. Raamat on mõnus ettelugemiseks neile, kes veel ise lugeda ei oska ja iselugemiseks
neile, kes juba trükitähti
tunnevad.

HEILI REINART
„SUPELSAKSAD. ELU JA MELU EESTI
KUURORTIDES 1940.AASTANI“
KIRJASTUS TÄNAPÄEV

R

Tööd alustas uus
planeerimis- ja
keskkonnaspetsialist

Kirjandivõistlusest
sai luulevõistlus

lk 3

lk 5

VÄLJAANDJA: Haljala Vallavalitsus

Aprill 2021, nr 4

Haljala Kooli
TOIMETAJA: Kent Kerner
ehitustööde hankele
esitati seitse pakkumist

KONTAKT: leht@haljalavald.ee
TIRAAŽ: 2100

18. märtsil lõppes Haljala Kooli ehitustööde
hankele pakkumiste esitamine. Pakkumise Haljala uue koolihoone ehitamisele esitasid Revin
Grupp OÜ, Nordecon AS, Vanalinna Ehitus OÜ,

planeeritud koolihoone ehituseks 5 872 468 eurot ja köstrimaja renoveerimiseks 250 000 eurot.
Koolihoone ehitamiseks on Innovelt saadud toetus kogusummas 2 605 859 eurot.

19. märtsil lõppes ka Haljala Kooli ehitamise
omanikujärelevalve teenuse hange. Hanketulemused tehakse teatavaks hankemenetluse lõppedes.

Kuidas olla sama
õnnelik kui
soomlane ja
taanlane?

TRÜKK: Printall AS

lk 6

VALLAVANEMA
VEERG

H

KÜLJENDUS: Ajakirjastus OÜ

ead Haljala valla inimesed, soovin teile
ilusat kevadet! Päevad muutuvad ühe
pikemaks, ilm läheb soojemaks ja loodetavasti pole ka teised kevademärgid kaugel.
Märtsi keskel lõppes Haljala koolihoone
ja võimla ehitamise hange. Pakkumise esitas
seitse ettevõtet ning maksumused algasid alates seitsmest miljonist eurost. Nende numbrite
üle ei saa ilmtingimata rõõmustada, aga kurvastamiseks pole ka põhjust. Ehitusturul on järelikult seis selline ja peame sellega hakkama
saama. Praeguse koolihoone seisukord pole
juba ammu kiita, mistõttu pole muud lahendust, kui täita lubadus koolipere ees ja asuda
uut koolimaja ehitama. Vallavalitsuses teeme
pingutusi selleks, et koolihoone ehitamine algaks juba peagi. Aprillikuu vallalehe ilmumise
ajaks peaks ehitushanke võitja selgunud olema
ning loodetavasti oleme taas samm lähemal
hankelepingu sõlmimiseni. Kindlasti hoiame edasiste koolihoone ehitust puudutavate
sündmustega vallaelanike kursis vallalehe ning
kodulehe vahendusel.
Märtsis möödus aasta taasiseseisvunud
Eesti esimese eriolukorra väljakuulutamisest.
Aasta hiljem võime tõdeda, et tänane olukord
on tunduvalt „erilisem“ kui möödunud aastal.
Nii väga sooviks vallavanema veerus rääkida
hoopis toredamatest teemadest, kuid kahjuks
pole koroonaviirus meie seast ja seega ka jututeemadest kuhugi kadunud.
COVID-19 viiruse levikuga on olukord väga
halb. Nakatumisnäitaja pole ootustele kohaselt
langenud, mis annavad ilmselt märku piirangute pikendamisest. Hetkel kehtivad piirangud
aprilli keskpaigani. Et piirangutest ka päriselt
kasu oleks, tuleb nendest kinni pidada. Need
ajad on möödas, kus võisime uskuda, et viirus

KOJUKANNE: Omniva

Kaastööd ja reklaami
avaldamise soovid
edastada hiljemalt
kuu 15. kuupäevaks
toimetuse
meiliaadressile.

KUULUTUS
• Käsmu Käsitöö poes TASUTA RIIDED 3.-19. september kell 10.00-19.00
(Käsmu poe lahtioleku ajal). Info: Epp 511
3948. Tule vaatama ja võta kaasa kõik,
mis meeldib!

ohkete piltidega mahukas raamatus on
põhjalik
ülevaade
Revali(Tallinna),
Hapsalu,
(Haapsalu)Arensburgi(Kuressaare), Pernau(Pärnu) ja
Hungerburgi(Narva-Jõesuu)
supelsakste suverõõmudest
eelmise sajandi esimeses
pooles. „Supelsaksal“ oli palju sünonüüme: supelvõõras,
suvesaks, patisaks, suvitaja ja
venepäraselt datšnik.
Alapealkirjad „Suvemõisad“, „Moekas supellinn“,
„Keiserlikud külalised“, „Sajandivahetuse
imeasjad“,
„Lääne mere Tuhkatriinu“, „Balti mere pärl“ jne kirjeldavad rikaste
linnakodanike, aadelkonna, keisripere, riigi- ja kultuuritegelaste
elu Eesti kuurortlinnades. Tutvustatakse erinavaid puhkamise ja
ravimise võimalusi, kohvikute ja meelelahutusega seotud elamusi, kõrgeid külalisi, kes Eestis suvitamas käisid. Eriti populaarne
oli Haapsalu kõrgete külaliste hulgas, hinnatud olid Narva-Jõesuu liivarannad. Huvitav on lugeda meie tolleaegsete kultuuriinimeste P.Pinna, A.Kitzbergi, E.Vilde ja teiste elust eelnimetatud
suvituskohtades.

29. september - Peaingel Miikaeli
ja kõikide inglite püha ehk
mihlipäev

September 2021

Hinge-ihu kosutust Toolselt
1.-3. augustil sel aastal toimusid Viru praostkonna suvepäevad Toolse Puhkekülas. Päevade programm oli kokku pandud
eraldi laste ja täiskasvanute jaoks.
Lastetegevust juhtis oma tavapärase professionaalsusega
õpetaja Kaja Alasoo, tiimi kuulusid veel Kadrina koguduse
pühapäevakooli õpetajad Katrin ja Annika, kaasa lõi ka teisi.
Suvepäevad olidki pigem lastelaager, kuna neid oli kohal palju
rohkem.
Seekord lähtuti suurte jaoks rahuliku olemise, meditatsiooni ja palve põhimõttest. Suvepäevade alternatiivne nimetus
oligi Reläks-laager. Mõte oli kosutada vaimu ja ka ihu. Täiskasvanute kolmepäevasesse programmi kuulusid muidugi
tunnipalvused ja ühine piibliuurimine, kuid ka asahi-treening,
mida tutvustas õpetaja Jüri. Tegemist on lõõgastava-lõdvestava võimlemisega, mis pärit Jaapanist. Õpetaja Meelis-Lauri
pidas hilisõhtuse palvuse ambient-muusikaga.
Päevadele olid kutsutud õpetaja Jaan Tammsalu, kes rääkis
keldi palvetest ja vaimsusest. Teda sõitsid ekstra kuulama ka
külalisi Rakverest. Õpetaja Tauno Kibur viis läbi „vaikuse rännaku“. Külastati Sagritsa muuseumit Karepal.
Küllap oleme kõik üksjagu kurnatud praegustest ärevatest
aegadest. Selleks võtsimegi kolmeks päevaks aja maha, et otsida vaimu- ja hingetoitu ning lõdvestada liikmeid. Kui Jumal
annab, siis järgmisel suvel sama asi samas kohas!
Meelis-Lauri Erikson
Ilumäe ja Kadrina koguduste õpetaja

EESTPALVED

H

ea Isa, täname, et saame elada vabas riigis, kus õppimine on väärtustatud ja heal tasemel. Palume vala meie
südamesse ikka ja jälle mõistliku meele, armastuse ja väe
Vaimu. Õnnista kõigi õppijate ja õpetajate kooliteed ning
palume püsivust teadmiste omandamises.

K

õigeväeline Jumal, Sina oled tõotanud oma abi meile
kõigile. Palume tarkust ja oskust, et me teeksime arukaid otsused kohalikel valimistel. Juhi palun Sina ise presidendivalimisi, et õige ja väärikas inimene valitaks Eesti
järgmiseks presidendiks.

I

ssand Jumal, Sina saadad oma inglid käima meie ees ja
kaitsma meid kõigis elu olukordades. Õpeta meid meie
kärsitustes, muredes ja hirmudes Sind julgelt usaldama, et
me saaksime rahuliku südame.

P

üha Jumal , kõigi rahvaste Issand palume rahu ning õiglasi ja inimesi hoolivaid otsuseid kõigi maailma juhtide
ja valitsejate poolt.

JUMALATEENISTUSED JA TEATED
JUMALATEENISTUSED JA TEATED
Ilumäe kirikus ja koguduses
Jumalateenistused armulauaga kl 13
Igal esimesel ja kolmandal pühapäeval

KÄSMU KIRIKUS JA KOGUDUSES
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 15.
Hommikupalvused igal hommikul kl 8-9.
Piiblitunnid iga nädal Käsmu Meremuuseumis kl 19-20.30.
Uus leerikursus alustab 12. septembril kl 16.30 Käsmu kirikus

HALJALA KIRIKUS JA KOGUDUSES
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10
II ja IV pühapäeval on kaetud armulaud
Piiblitund iga kuu II teisipäev algusega kl 18
koguduse kantseleis Haljalas, Rakvere mnt 12, II korrus.
Mauritiusepäeval, 22. septembril. 2021 kl 19
toimub Haljala püha Mauritiuse kirikus
pühakoja nimepäeva puhul rahvalaulumissa,
millega tähistame ka Haljala kihelkonna
moodustamise 800 aastapäeva.
Kaastegev Haljala laulukoor.
Ettekanne teemal „Haljala kirikukihelkond 800?“
Pärast missat on kaetud kohvilaud sünnipäevatordiga.

ESKU KABELIS (HALJALA KOGUDUS)
Jumalateenistused II ja IV pühapäev kl 12.30.
IV pühapäeval on kaetud armulaud

VAINUPEA KABELIS
18. septembril kl 18 lõikustänupüha jumalateenistus

Issand, anna mulle arusaamist oma sõna mööda! /Ps 119:19/

Läheme elava vee allikale!
Eestis tähistame esimesel septembril teadmiste päeva. Siis alustavad tööd koolid,
ülikoolid, pühapäevakoolid, käivitub leerikoolide töö, mitmed haridusasutused taasalustavad, algavad koolitused. On hea aeg
analüüsida, kes, kus ja miks me oleme.
Lugesin hiljuti Facebookist Kõrgema
Usuteadusliku Seminari rektori Einike Pilli
mõtet, mis kõlas: „Usun Jumalat, sest Temas
leian tähenduse. Usaldan teadust, sest see
annab palju häid tööriistu.“ Nõustun temaga
täielikult.
Jumal lõi maailma veekogud. Miks? Et
Maal saaks elu olla: vajame vett joogiks, pesemiseks, jahutuseks jne. Samal ajal andis
Jumal inimesele tarkuse kogu seda süsteemi uurida: kuidas see toimib, miks ühtepidi,
aga mitte teistpidi. Jumal lõi inimese tarkuse
tööriistaga.
Teame, et elujõuline veekogu on see, mis
on ühenduses merega. Olgu tema ühenduseks allikas, jõgi, järv - tal on vaja värsket,
selget ja elujõulist vett, et elu kihaks. Sama
lugu on teadmistega. Kõige olulisem printsiip teadmiste juures on olla avatud. Avatus
ei ole oma arvamusest või põhimõtetest,
veel enam väärtustest, loobumine, vaid nende valguses mõtete, teadmiste, uudiste oma
maailma lubamine, et lisada avarust. Teame
ka seda, et ilma mereühenduseta ja väljalasketa on veekogu määratud sumbumisele.

Piibltund Käsmu meremuuseumis. Foto: T. Vene

Suletus toodab suletust ja avatus avatust.
Mina näen avatuses midagi jumalikku:
Taevane Isa teadis, et inimene võib pattu
teha ja sellega traagilised tagajärjed kaasa
tuua. Sellegipoolest oli ta avatud võimalusele, et võib minna üht- või teistpidi. Mis juhtus? Esialgu oli sumbunud olukord. Jumal oli
aga endiselt avatud. Küsime: „Kuhu see avatus viis?“ Kristuseni. Temas on meil avatud
tee Isa juurde.
On tähenduslik, et Jumal ise on avatud
olemisega maailma loonud ja, veel enam,
andnud inimesele valiku olla avatud või
suletud. Meie valikutel on tagajärjed ja üks
võimalus on elust pulbitsev veekogu või, teine, sumbunud tiik, elutu, kasutu.

Teadmiste kuul, ja igal ajal, on kasulik
mõelda: „Mis on need võimalused, millele
olla avatud?“ Küsimused, mida iga üks endale esitada saab, et analüüsida, on järgmised.
Mida ma võimaluste juures ei taha näha?
Mis mind hirmutab? Samas küsida endalt
ka: mis on selles olukorras hästi? Mida saan
teha, et olukord muutuks? Mis ressursid mul
on ja mis takistab? Kuidas takistusi ületada?
Ainult siis, kui oleme avatud vastustele enda seest, kuhu on Jumal elama tulnud
Kristuse läbi, saame olla tõeliselt vabad.
Andku Jumal selleks meile tarkust ja avatust
seda tarkust vastu võtta.
Johannes Vergi
Ilumäe koguduse liige

Taizé sõbrad Viru Folgil
Teine Eesti Taizé
Sõprade osalemine
Viru Folgil on seljataga. Kuidas meil
läks? Lühidalt öeldes: väga hästi! Kui
esimesel festivalipäeval paistis päike,
siis järgmisel möllas
maru - oli tuuline
ja tormine, sadas
vihma. Et telkijate
„öömajad“ olid vihmaga läbi ligunenud, koliti kirikusse
magama - küllap
Taiźe palvus Käsmu kirikus, Foto:Matthias Bolliger
esimest korda Käsmu kiriku ajaloos - ja seegi oli meeldejääv.
kogesid mitmed folgil osalejad väljendades
Meie neli kiriku-palvust Taizé lauludega oma tänu koos imetlusega. Täna palvetame, et
oli märgitud Metsatöllu, Tintura jt esinejaTaizé Sõpru võiks enda kirikusse kutsuda veel
te kõrval festivali kavasse. Missugune segu mõni kogudus. Üks kord aastas jääb meile vämuusikastiilidest! Mitmed Folgi külastajad heks. Tahaksime olla valmis, et teenida Jumalat
osalesidki esimest korda elus palvustel ja väl- palvustel Taizé lauludega ja olla õnnistuseks
jendasid oma siirast rõõmu kogetust. Juh- sellele paigale. https://www.laudate.ee/appi/ tus sekka neidki, kellele jäi kirikus toimunu
sellel aadressil saad ühendust võtta Eesti Taizé
arusaamatuks.
sõpradega.
Taizé Sõbrad tulid Käsmu kokku mitmest
Tia Vene,
Eesti paigast. Mitmehäälset laulmist toetasid
Käsmu koguduse jutlustaja
ﬂöödiduo ja orel, pühapäeval laulsime a caLuc Saffre,
pella. Palvused kujunesid südamlikeks, seda
Eesti Taize Sõprade seltsingu juht

Haljala ja
Kadrina
kihelkond –
800
Haljala koguduses tähistatakse
22. septembril lisaks koguduse
nimipühaku püha Mauritiuse
päevale ka Haljala kihelkonna
moodustamise 800. aastapäeva.
Tähtpäevaga seoses on Haljala
koguduse õpetaja Urmas Karileet
uurinud nii ajalooallikaid, kirjandust kui pärimust ning leidnud, et Haljala kirikukihelkonna
moodustamine leidis tõenäoliselt aset juba ligikaudu 20 aastat enne Taani hindamisraamatu
avaldamist 1241 ning Haljala ja
teiste ümbruskonna külade kirjalikku esmamainimist selles.
Ajaloolased märgivad ära, et seoses Virumaa elanike ristimisega aastatel 1219–1221 toimus ka
senise Rebala muinaskihelkonna
idapoolse osa jagamine kaheks
kirikukihelkonnaks – Haljalaks
ja Kadrinaks. Seega võiksime
tänavu kokkuleppeliselt tähistada
ka Haljala ja Kadrina kihelkonna
moodustamise 800. aastapäeva.

KOGUDUSTE KONTAKTID JA INFO
EELK Haljala
Püha Mauritiuse kogudus
Rakvere mnt 1b, Haljala, 45301.
Õpetaja Urmas Karileet,
tel 5851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee
Diakon Ahti Bachblum,
tel 5361 3273,
ahti.bachblum@eelk.ee
Juhatuse esimees
Margus Punane, tel 504 9998
a/a E552200221028664113
SA Esku Kabel
(EELK Haljala kogudus)
Vello Väinsalu, tel 504 7916,
vellovainsalu@gmail.com.

Õpetaja Urmas Karileet,
tel 5851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee
a/a E942200221046039021
EELK Ilumäe kogudus
reg kood 80208231
Ilumäe küla, Haljala vald, 45414.
Hooldajaõpetaja
Meelis-Lauri Erikson,
tel 5345 8594,
mlerikson@gmail.com.
Juhatuse esimees Õie Alt,
tel 5809 1356,
ilumae@eelk.ee
Ilumäe kalmistuvaht
Anne Sambla, tel 5341 8156

a/a EE241010502001277003
Annetus tornkella heaks:
a/a EE021010031313678227
facebook.com/ ilumae kirik/
Ilumäe koguduse
koduleht ilumae.eelk.ee
EELK Käsmu kogudus
reg kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu,
Haljala vald, 45601.
Õpetaja Urmas Karileet,
tel 5851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee
Juhatuse esimees
Heino Laanemets, tel 517 9359
A/a EE861010502018079003

Käsmu koguduse
kodulehekülg kasmu.eelk.ee
Vainupea kabel
Vainupea küla Haljala vald 45446
Lääne-Virumaa
a/a: EE392200221058315555
Mario Luik Vainupea küla selts
MTÜ tel 5 559 8316
e-post: marioluik@gmail.com
www.vainupea.ee
Sakussaare Metodisti kogudus
Sakussaare küla Haljala vald
45438, Lääne-Viru maakond
a/a EE092200221018330949
Pastor Hans Lahi

